
515 жовтня 2020 року
Ракурс освіти

Вимога часу: ефективне 
функціонування 

обох освітніх ланок – 
академічної та коледжної

Та це був тільки пролог. Фак-
тично історія Рівненської ме-
дичної академії розпочалася з 
першого повоєнного року. За 
розпорядженням Наркомату 
охорони здоров’я УРСР від 28 
травня 1945 року № 23318 було 
відкрито Рівненську фельдшер-
сько-акушерську школу для під-
готовки медичних спеціалістів 
середньої ланки з кількістю 60 
осіб.

24 червня 1954 року, відпо-
відно до наказу МОЗ УРСР, фель-
дшерсько-акушерська школа 
перейменована в Рівненське 
медичне училище. З 1961 року 
медичне училище починає здій-
снювати підготовку фахівців на 
зуболікарському відділенні, з 
1962-го – фармацевтичному, з 
1963-го – санітарно-фельдшер-
ському, з 1971-го – фельдшер-
сько-лабораторному відділенні.

З 1 серпня 1979 року Рівнен-
ське медичне училище отримало 
статус базового як визнання 
високого рівня підготовки ме-
дичних працівників середньої 
ланки.

З 1999 року Рівненське базове 
медичне училище, одержав-
ши другий рівень акредитації, 
набуває статусу медичного 
коледжу.

У різні періоди навчальний 
заклад очолювали: Магарко В.І. 
(1945-1949); Притула В.О. (1949-
1959); Забродський В.І. (1959-
1961); Якушевський С.І. (1961-
1969); Мазуренко Є.Ф. (1969-
1976); Горобей А.І. (1976-1998); 
Сабадишин Р.О. (з 1998-го).

27 липня 2018 року, згід-
но із рішенням Рівненської 
обласної ради, Рівненський 
державний базовий медич-
ний коледж реорганізовано 
в КЗВО «Рівненська медична 
академія» РОР.

Реалії сьогодення досить 
швидко довели, що час настій-
но вимагає ефективного функ-
ціонування обох освітніх ланок 
– академічної та коледжної. 
Тому в структурі академії є Рів-
ненський, Костопільський і 
Рокитнівський фахові медич-
ні коледжі, котрі здійснюють 
освітню діяльність, пов’язану 
з підготовкою кваліфікованих 
фахівців рівня фахового молод-
шого бакалавра в медичній та 
фармацевтичній галузях зі здо-

КЗВО «Рівненська Медична Академія» РОР виповнило-
ся 75 років. З точки зору історії цей термін невеликий, 
але якщо окинути поглядом досягнуте – пройдений 
шлях бачиться значущим, а головне – пройденим із чес-
тю, гідністю та користю для здоров’я нації. Підвалини 

для майбутньої академії заклали Школа фельдшерів і 
Школа медсестер, які радянська влада організувала в 
Рівному відразу після приєднання краю до с кладу СРСР 
у 1939 році, але свої жорстокі корективи у навчання їх 
студентів внесла війна.

– Туровською І.О., спеціалістом 
вищої категорії.

Протягом усіх 75 років медич-
на академія успішно розвиваєть-
ся та славиться висококваліфіко-
ваними науково-педагогічними 
та педагогічними кадрами, зокре-
ма: станом на 1 жовтня 2020 року 
в академії та фаховому коледжі 
працюють: 1 Заслужений лікар 
України, 9 відмінників освіти 
України, 2 Заслужений працівник 
фармації України, 3 доктори наук, 
47 кандидатів наук, 3 професори, 
8 доцентів, 51 викладач-мето-
дист, 30 старших викладачів та 
124 спеціалісти вищої категорії.

Гордістю навчального за-
кладу є його випускники – 
працівники академії. Зокрема: 
Сабадишин Р.О. – випускник 
Рівненського медичного учили-
ща 1977 року, Заслужений лікар 
України, відмінник освіти України, 
доктор медичних наук, профе-
сор, ректор КЗВО «Рівненська ме-
дична академія» РОР, а також кан-
дидати наук: Баб’як О.В., Кушнір 
Л.О., Лисиця Д.Л., Мялюк О.П., 
Прокопчук В.Ю., Стернік В.М., 
Шарапа Г.Ф., Штрімайтіс О.В.

«Міжнародна 
співпраця ЗВО у сфері 
навчання та наукових 

досліджень»
Укладено угоди про співпра-

цю медичної академії з Вищою 
Школою Суспільно-Природничих 
Наук імені Вінсента Поля в Лю-
бліні та Вищою школою Едукації 
Здровотної та Соціальних наук у 
Лодзі; налагоджено співпрацю 
у проходженні навчальних та 
виробничих практик на базі 
Інституту Медичного імені Івана-
Павла ІІ у Щеціні. На виконання 
досягнутих домовленостей було 
проведено візити-зустрічі з ви-
кладачами та студентами дого-
вірних сторін, взято участь у між-
народних науково-практичних 
конференціях, розроблено нові 
напрями у реалізації освітніх про-
єктів, за якими виявили бажання 

буттям повної середньої освіти з 
рівнем компетентностей в обсязі 
відповідних державних стандар-
тів освіти.

Провідним у регіоні 
медичним ЗВО ефективно 

керує сучасна команда 
професійних менеджерів

Наразі в Рівненській ме-
дичній академії здійснюється 
підготовка за такими спеціаль-
ностями: 223 Медсестринство 
(кваліфікація: бакалавр медична 
сестра), 224 Технології медич-
ної діагностики та лікування 
(кваліфікація: бакалавр лаборант 
медичний), 226 Фармація, про-
мислова фармація (кваліфіка-
ція: бакалавр фармацевт), 227 
Фізична терапія, ерготерапія 
(кваліфікація: бакалавр фахі-
вець з фізичної реабілітації), 223 
Медсестринство – Сестринська 
справа (кваліфікація: молодший 
бакалавр), Лікувальна справа 
(кваліфікація: молодший бака-
лавр), 221 Стоматологія – Сто-
матологія ортопедична (ква-
ліфікація: молодший бакалавр), 
Стоматологія (кваліфікація: 
молодший бакалавр), 224 Техно-
логії медичної діагностики та 
лікування – Лабораторна діа-
гностика (кваліфікація: молод-
ший бакалавр), 226 Фармація, 
промислова фармація – Фар-
мація (кваліфікація: молодший 
бакалавр).

Здійснюється підвищення 
кваліфікації молодших ме-
дичних та фармацевтичних 
фахівців із річним ліцензованим 
обсягом 3500 осіб із 40 циклів 
удосконалення.

Провідним у регіоні медичним 
закладом вищої освіти ефек-
тивно керує команда сучасних і 
професійних менеджерів на чолі 
з ректором КЗВО «Рівненська 
медична академія» РОР Са-
бадишиним Р.О., професором, 
доктором медичних наук, За-
служеним лікарем України та ди-
ректором Фахового коледжу 

навчатися іноземні студенти.
В 2018 році КЗВО «Рівненська 

медична академія» РОР, успішно 
пройшовши етапи конкурсного 
відбору, стала одним із трьох 
ЗВО, залучених до реалізації 
українсько-швейцарського про-
єкту «Розвиток медичної освіти». 
У проєкті є різні активності, на-
приклад із вивчення англійської 
мови, «осінньої школи», прове-
дення наглядової ради та тренін-
гів, короткострокових курсів із 
покращення викладацької май-
стерності. За неповні два роки на 
різних рівнях активності проєкту 
пройшли вишкіл понад півсотні 
викладачів медакадемії. Наразі 
проєкт надав академії необхідне 
обладнання для дистанційного 
навчання, яке використано для 
створення трьох пунктів ДС у 
різних корпусах.

Наступним етапом розвит-
ку проєкту має стати поставка 
обладнання вартістю близько 
півтора мільйона гривень для 
створення в академії Центру 
симуляційного навчання, осна-
щеного високотехнологічними 
тренажерами-роботами, на яких 
здобувачі вищої медичної осві-
ти, ординатори та практикуючі 
лікарі будуть відпрацьовувати і 
доводити до автоматизму прак-
тичні навички, перш ніж застосу-
вати їх до хворого.

Рівненська медична 
академія – це потужний 

освітній та науковий 
центр Західного регіону

Науково-педагогічні та педаго-
гічні працівники академії активно 
долучаються до науково-дос-
лідницької роботи, зокрема на її 
базі проводяться всеукраїнські 
науково-практичні конференції 
та семінари з актуальних питань 
медицини, фармації, стоматології, 
медичної освіти за участю нау-
ковців ЗВО та науково-дослідних 
установ України.

Медична академія організує 
та здійснює редакційно-ви-

Рівненська медична академія: 
заклад європейського формату

Її випускникам притаманні висока професійність, компетентність, 
людяність, милосердя, уважність до хворого, вміння з ним спілкуватися

давничу діяльність, видає на-
вчальну та науково-методичну 
літературу, що відповідає вимо-
гам державних стандартів освіти, 
а також випускає наукову, довід-
кову та інші види літератури з 
метою забезпечення освітнього 
процесу та виконання науково-
дослідних робіт. Найбільш значу-
щі видання останніх двох років, 
якими користуються науковці, 
практики та студенти в Україні 
та за її межами, це: Внутрішня 
медицина (Сабадишин Р.О., 
Смоляк В.Р., Гашинська О.С. та ін.), 
Організація роботи операцій-
ної медсестри та Теоретичні 
і практичні основи процесу 
сестринського догляду за 
пацієнтами (Сабадишин Р. О., 
Маркович О. В., Чижишин Б.З. 
та ін.), Хірургія (Сабадишин Р.О., 
Рижковський В.О. та ін.), Медич-
на біологія (Сабадишин Р.О., Бу-
хальська С.Є.), Латинська мова 
з медичною термінологією 
(Іваницька П.Ф.), Медична пси-
хологія (Хома І.Н.), Органічна 
хімія (Романишина Л.М., Саба-
дишин Р.О., Хмеляр І.М., Лукащук 
М.М.), Світогляд українця та 
Реалії життя (Сабадишин Р.О.).

* * *
Сьогодні Рівненська медична 

академія – це потужний освітній 
та науковий центр Західного ре-
гіону, який не просто готує фахів-
ців для сфери охорони здоров’я, 
а й прищеплює їм безмежну 
відданість професії та любов до 
рідного краю. Поваги і числен-
них слів подяки заслуговують 
ветерани академії – ті, хто при-
четний до її історії та одночасно 
з цим і сьогодні є її невід’ємною 
частиною та гордістю. Серед них 
– люди, які понад 30 років свого 
життя присвятили навчальному 
закладу: Басюк Л.М., Бобошко 
Т.І., Баковецький В.О., Да-
шевський М.С., Дужич Т.В., 
Демянчук М.Р., Дроздюк Д.О., 
Желязко С.А., Іваницька П.Ф., 
Колінчук В.В., Кірічек Н.О., Ко-
щановський М.В., Маркович 
О.В., Мичак П.С., Петрівська 
Н.Г., Редько Є.М., Ріхтер Б.М., 
Свірець Н.В., Саввіна М.В., 
Смоляк В.Р., Сьома О.І., Хома 
І.Н., Черкас Г.В., Шадий С.Б., 
Филипюк Г.Г., Жильчук Л.М., 
Карпенко Т.Н., Краєвська С.С., 
Мартинюк М.С., Дорошко Л.І.

На заслуженому відпочинку 
перебувають: Дацун О.В., Гарас 
О.В., Горобей Г.Д., Корінець М.Г., 
Коник Є.Б., Юрчук Н.В., Хомич 
К.М., Петренко В.П., Лук’яненко 
М.С., Літвінчук О.О., Денисевич 
М.М., Подворна Н.Д., Харито-
нюк Т.Д. Неможливо порахувати 
скільком вихованцям ветерани 
академії дали путівку в життя, 
відчинивши для них горизонти 
можливостей, вклавши часточ-
ку своєї душі. Будьте здорові та 
щасливі, дорогі ветерани, поруч 
зі своїми рідними!

Відданість традиціям, відкри-
тість і прагнення до співпраці, 
високий професіоналізм ви-
кладачів і потужний інтелекту-
альний потенціал Рівненської 
медичної академії, безперечно, 
є надійним фундаментом для 
подальшого динамічного та 
інноваційного розвитку одного 
з найкращих в Україні закладів 
вищої медичної та фармацевтич-
ної освіти.

Три чверті віку в ногу з часом


